УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
дев'ятнадцята сесія шостого скликання

РІШЕННЯ
від "31" липня 2014 р.

№416

м.Мукачево

Про звернення депутатів
районної ради
Керуючись ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", враховуючи пропозиції президії та депутатських комісій, районна
рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити текст звернення депутатів Мукачівської районної ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Закарпатської обласної ради, Закарпатської обласної державної адміністарції
(додається).
2. Просити Закарпатську обласну раду підтримати звернення депутатів
Мукачівської районної ради та направити його до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
3. Рекомендувати Мукачівському об'єднаному військкомату проводити
інформування населення району через засоби масової інформації, теле та радіо
ефіри щодо мобілізації в доступному для населення вигляді.
4. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійну
депутатську комісію районної ради з питань законності, правопорядку, охорони
прав і свобод громадян (Русин Ю.В.)

І.Михайло

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Мукачівської районної ради
Органи місцевого самоврядування, депутатський корпус та населення
Мукачівського району висловлює стурбованість з приводу ситуації на сході України
та початком третьої фази часткової військової мобілізації.
Масу невдоволень жителів населених пунктів Мукачівського району, які
згодом переросли в перекриття автомобільних доріг, що спричинило незручності для
всіх жителів області та держави вцілому, а особливо водіям, пасажирам та
перевезенню вантажів. Так 27 липня 2014 р. було перекрито автомобільний рух в селі
Дерцен дороги Мукачево-Берегово-КПП Лужанка, а 28 та 29 липня 2014 р. в селах
Стрябичово, Ракошино, Зняцево та В.Лучки. Причиною незадоволення населення
стала мобілізація молодих людей призовного віку та осіб, які знаходяться в
військовому запасі. Люди немають повної інформації де проходитимуть службу, про
грошове та майнове забезпечення, страховку та інше.
Також одною з причин жителі (а особливо жінки) стурбовані тим, що
мобілізовують молодих закарпатців, а в той самий час чоловіки зі східних областей
України прикриваються статусом біженців і звільняються від призову на військову
службу. Крім цього велике занепокоєння у людей викликає непідготовленість та
відсутність навичок до до участі в бойових діях осіб, яких мобілізовують.
Ми розуміємо і даємо оцінку тому, що лише ми самі зможемо захистити країну
від сепаратистів, терористів і агресії сусіда - Росії.
Але щоб зменшити напругу, а в подільшому і кількість жертв - пропонуємо:
- проводити в першу чергу доукомплектацію української армії за рахунок осіб,
які висловили бажання йти служити добровільно;
- якщо вузькі спеціалісти серед добровольців не знайдуться, то тоді в армію
мобілізовувати людей, які проходили військову службу та мають відповідну
спеціальність;
- проводити мобілізаційні заходи стосовно осіб, які перебувають на службі в
правоохоронних органах та інших силових структурах, так як ці особи мають певну
підготовку та навики поводження зі зброєю, стройову підготовку та є вже на службі;
повернути військовослужбовців миротворчих контингентів, які
перебувають за межами України для використання їх в Україні;
-негайно провести ротацію військових, які з перебувають у зоні АТО більше
трьох місяців;
- правоохоронним органам та працівникам військових комісаріатів
організувати роботу щодо взяття на військовий облік осіб чоловічої статі, які
перебувають в статусі біженців, туристів, відпочиваючих та ін. для подальшої їх
мобілізації;
Ми засуджуємо насильство у всіх його проявах і вважаємо, що керівництво
держави повинно знайти рішення, яке зможе першочергово покласти край
кровопролиттю, яке вже забрало чимало жертв та стабілізувати ситуацію в країні і її
регіонах, у відповідності з волею населення. Для всіх громадян України, питання про
власну безпеку є основним на даний момент.
Просимо підтримати наше звернення та висловлюємо сподівання, що Україна
найближчим часом виходитиме з кризи і відновить справедливість щодо прав
населення держави.
Прийнято 31.07.2014 року
на 19-й сесії Мукачівської
районної ради VI скликання

